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Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave; është 
një lëndë, që përfshinë pjesën hyrëse të disiplinës 
së Menaxhimit të Emergjencave. Ajo studion 
njohuritë bazë për hapësirën, mjedisin, si dhe një 
njohje më të detajuar të burimeve të katastrofave 
që prodhojnë fatkeqësi për qytetarët dhe 
shoqërinë në përgjithësi. Në këtë lëndë merren në 
evidencë fatkeqësitë që prodhojnë emergjence 
dhe krijohen hapësirat e duhura për të përcaktuar 
karakteristikat e atyre fatkeqësive që përbëjnë 
emergjencë dhe për të cilat kërkohet të 
përpilohen plane e të ngrihen struktura 
udhëheqëse e forca operacionale.  
Qëllimi i lëndës është të pajis studentët me 
njohuritë fillestare nga fusha e menaxhimit të 
emergjencave, për sa i përket rëndësisë së 
detyrave, nevojës së funksionimit të strukturave 
dhe sfidave me të cilat jemi të detyruar të 
përballemi gjatë ndodhjes së fatkeqësive dhe 
përballjes me ta. 

Njohuritë: 
Studenti pas përfundimit me sukses të 
programit të kësaj lënde, do të ketë mundësi 
dhe aftësi të: 
- Te njohe fatkeqesite e mundshme qe jane 
rrezik e mund te behen kercenuese; 
- Te fitoje shprehi te vleresimit te ambientit 
per interes te menaxhimit te emergjencave; 
- Te arrije te jape shpjegimet e nevojshme per 
ndodhjen e fatkeqesive dhe mundesite e 
perballjes; 
- Te njohe dhe shpjegoje dukurite qe perbejne 
kercenim te drejteperdrejte; 
- Te njohe vecorite qe i dallojne fatkeqesite 
nga njera tjetra; 
- Te njohe tiparet e fatkeqesive dhe permasat 
e tyre ne kushtet e vendit tone; 
- Te marre njohurite e nevojshme per 
menaxhimin e emergjencave si profesion etj.  
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METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
          Prezantimi i temës mësimore në Power Point, diskutime dhe pyetje – pergjigje gjate ores 
mesimore dhe spjegimi i detajeve te temes, duke dhene shembuj nga me te ndryshmit dhe nga te 
gjitha fushat e jetes.    
          Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime dhe 
ushtrime  individuale dhe ekipore.   
          Rast studimi apo detyrë  (për orën e ushtrimeve) lidhur me temën e ligjëruar 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 
Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave matematikore 

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Prezantimi dhe puna grupore: 0-5 % 
Prezantim Individual: 0-5 % 
Aktivizimi: 0-10 % 
Punim seminarik: 0-10 % 
Testi i I:    0-15 % 
Testi i II:  0-15 % 
Provim përfundimtar: 0-40% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 

81-90  9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

OBLIGIMET E STUDENTIT 
Ligjërata Ushtrime 
Vijimi i Ligjëratave 
Pjesëmarrje aktive, 
Punime seminarike, projekte, 
Pjesëmarrje ne teste dhe ushtrime, 
Provimi përfundimtar. 

Pjesëmarrje ne ushtrime 
Puna individuale dhe grupore ne raste 
studimi, 
Pjesëmarrje diskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime 2 15 30 
Punë Praktike 1 10 10 
Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 
Ushtrime në teren 2 5 10 
Kolekfiume/seminare 5   2 10 
Detyra të shtëpisë 2 10 20 
Koha e studimit vetanak 2 15 30 
Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 
final) 

5  3 15 

Projektet propozimet 10 1 10 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i 
ka 8 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 200 orë  

Ngarkesa  
totale:   

 
200 

 Ligjërata Ushtrime 
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Tema Orët Tema Orët 

1 Java e parë - Njohuri te pergjithshme per 
Emergjencat e menaxhimin e tyre - 1 
Literatura Bazë:  
“Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave” 
Lama Kudusi,  Kolegji BIZNESI, Prishtinë 
2019, faqe 15 - 36 
Literaturë Shtesë: 
1. Vleresimi i rreziqeve, Studim, Dr. inxh. 
Mehmet ZACAJ, Dr. inxh. Ylber 
KUCEKU, Tirane 2006; 

3 Ushtrime individuale duke i 
përdorura nocionet dhe 
përkufizimet e emergjencave 
dhe diskutuar ne grup. 
1. Perkufizimi i termave te 
emergjencave. 
2. Ndertimi i nje situate te 
thjeshte termeti dhe evidencimi 
i demeve qe shkakton. 
 

2 

2 Java e dytë - Njohuri te pergjithshme per 
Emergjencat e menaxhimin e tyre - 2 
Literatura Bazë:  
“Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave” 
Lama Kudusi,  Kolegji BIZNESI, Prishtinë 
2019, faqe 37 - 52 
Literaturë Shtesë: 
1. Bazat e Menaxhimit (Koncepte dhe 
aplikime themelore),  Stephen P. Robbins – 
David DeCenzo – Henry Moon, Tirane 
2011; 

3 Ushtrime individuale duke i 
përdorura nocionet dhe 
përkufizimet e emergjencave 
dhe diskutuar ne grup. 
1. Ndertimi i nje situate te 
bllokimit nga bora e rrjedhojat. 
2. Ndertimi i nje situate te 
renjes se zjarrit dhe rrjedhojat. 
 

2 

3 Java e tretë - Veshtrim mbi gjeorreziqet 
(ndikimi ne jeten njerezore dhe njohja e 
planifikimi i mbrojtjes prej tyre)  
Literatura Bazë:  
“Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave” 
Lama Kudusi,  Kolegji BIZNESI, Prishtinë 
2019, faqe 53 - 80 
Literaturë Shtesë: 
1. Vleresimi i rreziqeve, Studim, Dr. inxh. 
Mehmet ZACAJ, Dr. inxh. Ylber 
KUCEKU, Tirane me, 2006; 

3 Ushtrime individuale per 
emergjencat e diskutim ne grup. 
1. Percaktimi i nje zone studimi 
per gjeorreziqet. Kufizimi dhe 
caktimi i elementeve qe do te 
studiohen. 
2. Klasifikimi i rrezikut. 
3. Vleresimi i gjeorreziqeve. 
 

2 

4 Java e katërtë - Legjislacioni per 
emergjencat dhe menaxhimin e tyre - 1 
Literatura Bazë:  
“Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave” 
Lama Kudusi, Kolegji BIZNESI, Prishtinë 
2019, faqe 81 - 95 
Literaturë Shtesë: 
1. Paketa ligjore e Republikës së Kosovës, 
Prishtinë 2019; 

3 Ushtrime individuale per 
emergjencat dhe diskutuar ne 
grup. 
 
1. Diskutim nen per nen i ligjit 
per emergjencat civile. Debat i 
pergjithshem. 

2 
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5 Java e pestë - Legjislacioni per 
emergjencat dhe menaxhimin e tyre - 2 
Literatura Bazë:  
“Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave” 
Lama Kudusi, Kolegji BIZNESI, Prishtinë 
2019, faqe 95-108 
Literaturë Shtesë: 
1. Paketa ligjore e Republikës së Kosovës, 
Prishtinë 2019; 

3 Ushtrime individuale per 
emergjencat dhe diskutuar ne 
grup. 
 
1. Diskutim nen per nen i ligjit 
per emergjencat civile. Debat i 
pergjithshem. 

2 

6 Java e gjashtë - Mbi Termetet, efektet e 
tyre ne jeten e shoqerise njerezore - 1 
Kollofkiumi i parë 
Literatura Bazë:  
“Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave” 
Lama Kudusi, Kolegji BIZNESI, Prishtinë 
2019, faqe 109-126 
Literaturë Shtesë: 
1. Vleresimi i rreziqeve, Studim, Dr. inxh. 
Mehmet ZACAJ, Dr. inxh. Ylber 
KUCEKU, Tirane 2006; 

2 
 
 
1 

Ushtrime individuale per 
emergjencat dhe diskutuar ne 
grup. 
1. Cdo student nderton nga nje 
situate te renjes se termetit dhe 
jep idene se cfare duhet bere, si 
dhe cilat jane arsyet qe si 
rrjedhoje e mosmarrjes ne 
konsiderate ka ndodhur kjo 
fatkeqesi ne kete nivel.  

2 

7 Java e shtatë - Mbi Termetet, efektet e tyre 
ne jeten e shoqerise njerezore - 2  
Literatura Bazë:  
“Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave” 
Lama Kudusi, Kolegji BIZNESI, Prishtinë 
2019, faqe 127-140 
Literaturë Shtesë: 
1. Bazat e Menaxhimit (Koncepte dhe 
aplikime themelore),  Stephen P. Robbins – 
David DeCenzo – Henry Moon, Tirane 
2011; 

3 Ushtrime individuale per 
emergjencat dhe diskutuar ne 
grup. 
 
1. Vazhdim i diskutimit te 
situatave dhe nxjerrja e 
difekteve ne veprimtarine 
parandaluese. 

2 

8 Java e tetë - Mbi Zjarret, shkaqet e rënies 
dhe demet qe shkaktojnë  
Literatura Bazë:  
“Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave” 
Lama Kudusi, Kolegji BIZNESI, Prishtinë 
2019, faqe 141-172 
Literaturë Shtesë: 
1. Vleresimi i rreziqeve, Studim, Dr. inxh. 
Mehmet ZACAJ, Dr. inxh. Ylber 
KUCEKU, Tirane 2006; 

3 Ushtrime individuale per 
emergjencat dhe diskutuar ne 
grup. 
 
1. Perpilimi i nje situate te 
renjes se zjarrit ne pyje nga 
50% e studenteve dhe ne 
qendra te banuara nga 50% e 
studenteve. 
 

2 
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9 Java nëntë - Debora dhe ngricat si dukuri, 
fatkeqesi dhe emergjenca  
Literatura Bazë:  
“Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave” 
Lama Kudusi, Kolegji BIZNESI, Prishtinë 
2019, faqe 173-192 
Literaturë Shtesë: 
1. Vleresimi i rreziqeve, Studim, Dr. inxh. 
Mehmet ZACAJ, Dr. inxh. Ylber 
KUCEKU, Tirane me, 2006; 

3 Ushtrime individuale per 
emergjencat dhe diskutuar ne 
grup. 
 
1. Ndertimi i nje situate nga cdo 
student per bllokimin e vendit 
nga bora, ngricat e medha dhe 
dukuria e orteqeve. 
2. Diskutime per cdo situate 
dhe vleresimi i punes se kryer. 

2 

10 Java e dhjetë - Parandalimi dhe lehtësimi i 
emergjencave ne jeten njerezore - 1 
Literatura Bazë:  
“Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave” 
Lama Kudusi, Kolegji BIZNESI, Prishtinë 
2019, faqe 193-205 
Literaturë Shtesë: 
1. Bazat e Menaxhimit (Koncepte dhe 
aplikime themelore),  Stephen P. Robbins – 
David DeCenzo – Henry Moon, Tirane 
2011; 

3 Ushtrime individuale per 
emergjencat dhe diskutuar ne 
grup. 
 
1. Percaktimi nga cdo student i 
masave parandaluese e 
lehtesuese per perballjen me 
fatkeqesite dhe analize e cdo 
detyre. 
2. Debat mbi masat e 
parashikuara nga secili. 

2 

11 Java e njëmbdhjetë - Parandalimi dhe 
lehtësimi i emergjencave ne jeten njerezore 
- 2  
Kollofkiumi i dytë 
Literatura Bazë:  
“Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave” 
Lama Kudusi, Kolegji BIZNESI, Prishtinë 
2019, faqe 206-218 
Literaturë Shtesë: 
1. Bazat e Menaxhimit (Koncepte dhe 
aplikime themelore),  Stephen P. Robbins – 
David DeCenzo – Henry Moon, Tirane, 
2011; 

2 
 
 
1 

Ushtrime individuale per 
emergjencat dhe diskutuar ne 
grup. 
 
1. Vazhdim i debateve per 
masat e evidencuara dhe 
nxjerrja perfundimeve per 
nivelin e punes se secilit 
student. 

2 

12 Java e dymbëdhjetë - Faktoret dhe 
menyrat e përgjigjes ndaj fatkeqesive gjate 
faktorizimit te emergjencave per menaxhim 
Literatura Bazë:   
“Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave” 
Lama Kudusi, Kolegji BIZNESI, Prishtinë 
2019, faqe 219-248 
Literaturë Shtesë: 
1. Bazat e Menaxhimit (Koncepte dhe 
aplikime themelore),  Stephen P. Robbins – 
David DeCenzo – Henry Moon, Tirane, 
2011; 

3 Ushtrime individuale per 
emergjencat dhe diskutuar ne 
grup. 
1. Ndertimi i raportimit te 
situatave per cdo student 
2. Berja e skemes se Qendres 
Kombetare te Mergjencave prej 
secilit student 
3. Diskutim per secilin raport e 
skeme dhe percaktimi i 
rezultatit te punes se secilit. 
 

2 
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13 Java e trembëdhjetë - Njohuri mbi Luften 
dhe rreziqet qe sjelle ajo ne jeten njerezore  
Literatura Bazë:  
“Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave” 
Lama Kudusi, Kolegji BIZNESI, Prishtinë 
2019, faqe 249-268 
Literaturë Shtesë: 
1. Studime Bashkekohore te Sigurise,  Alan 
Collins, Tirane 2010;  
 

3 Ushtrime individuale per 
emergjencat dhe diskutuar ne 
grup. 
 
1. Perkufizimi i luftes dhe 
rrjedhojat qe sjelle ajo per 
emergjencat. 
2. Debat per ushtrimin dhe 
vleresimi i punes se cdo 
studenti. 

2 

14 Java e katërmbëdhjetë - Shperngulja e 
popullit te Kosoves ne vitin 1999 – pervoja 
me madhore per perballimin e 
emergjencave civile per shqiptaret - 1 
Literatura Bazë:  
“Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave” 
Lama Kudusi, Kolegji BIZNESI, Prishtinë 
2019, faqe 269-280 
Literaturë Shtesë: 
1. Operacionet e perbashketa luftarake dhe 
jo luftarake, Tirane 2006; 

3 Ushtrime individuale per 
emergjencat dhe diskutuar ne 
grup. 
 
1. Masat paraprake te marra per 
perballimin e emergjences dhe 
vleresimi nese jane te plota apo 
jo. 
2. A kishte rruge per te 
shmangur ate katastrofe qe 
ndodhi ne vitin 1999. 

2 

15 Java e pesëmbëdhjetë - Shperngulja e 
popullit te Kosoves ne vitin 1999 – pervoja 
me madhore per perballimin e 
emergjencave civile per shqiptaret - 2 
Literatura Bazë:  
“Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave” 
Lama Kudusi, Kolegji BIZNESI, Prishtinë 
2019, faqe 281-297 
Literaturë Shtesë: 
1. Operacionet e perbashketa luftarake dhe 
jo luftarake, Tirane 2006; 

3 Ushtrime individuale per 
emergjencat dhe diskutuar ne 
grup. 
 
1. Vleresimi i metodologjise se 
zgjidhjes se problemeve ne 
vitin 1999. 
3. Diskutime. 
 

2 

LITERATURA 
Literatura bazë: “Hyrje në Menaxhimin e Emergjencave” Lama Kudusi,Kolegji BIZNESI,  
Prishtinë 2019, 
Literatura shtesë:  
1. Bazat e Menaxhimit (Koncepte dhe aplikime themelore), Stephen P. Robbins – David 
DeCenzo – Henry Moon, “DITA 2000”, Tirane, 2011;  
2. Studime Bashkekohore te Sigurise, Autori: Alan Collins, Botimi ne Tirane, me 2010;  
3. Fundi i Varferise (Mundesite ekonomike te kohes sone), Autori: Jeferey D. Sachs, Tiranë 
2008, “Papirus”;  
4. Aftesite Menaxheriale, Prof. Assoc. Dr. Andri Koxhaj, Tirane 2006;  
5. Shendeti Mjedisor, Annalee Yassi, Tord Kjellstrom, Theo de Kok, Tee L. Guidotti, Tirane 
2009;  
12. Revista “BIZNESI”, Nr. 1/2008, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, deri Nr. 8/2011, 
Botimi i Kolegjit Universitar “BIZNESI”, Prishtine;  
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13. Operacionet e perbashketa luftarake dhe jo luftarake, Tirane 2006;  
14. Shteti, lufta dhe gjendja e luftës, Kalevi J.Holsti, Tiranë 2008. 

VËREJTJE 
Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe.  
Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë  apo 
rast studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve 

duhet t'i prezantojnë dhe diskutojnë ato në orën e ushtrimeve. 
VËREJTJE PËR STUDENTIN 

- Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe 
rregullat shkollore;  
- Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe punimet seminarike,  të jetë  i 
vëmendshëm në orën mësimore;  
- Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim;  
- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti  duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 
mësimdhënësi për realizimin e hulumtues dhe teknik të punimit;  
- Testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student. Prandaj, studentet duhet të 
përqendrohen vetëm në njohuritë personale.  
- Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike (rregullave) ndëshkohet konform normave të parapara 
me ligj.      

 
Profesori i lëndës: 

______________________ 
Prof. Dr. Kudusi Lama 

 

 


